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§ 22 Dnr 2021-000012 180 

Val av justerare- KLN 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 23 Dnr 2021-000013 180 

Tillfälligt övertagande av verksamhet 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

tillfälligt övertar verksamhet från kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen övertar tillfälligt verksamhet från kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden 
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§ 24 Dnr 2021-000040 001 

Information om läget avseende Covid-19  

 

Sammanfattning  

Roland Edvinsson, stabschef, och Katarina Losell, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, ger information om läget i kommunen avseende Covid-19.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Krisledningsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 
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§ 25 Dnr 2021-000164 009 

Vaccination på arbetstid 

 

Sammanfattning  

För att nå framgång i bekämpandet av Covid-19 är vaccinering av 

befolkningen viktig. Det är på detta sätt som en immunitet kan byggas upp. 

Vaccinering i Sverige är frivilligt och ingen kan tvingas att ta vaccin. Det är 

därför viktigt att arbeta med fakta som bakgrund i informationen för att 

klargöra vikten av att så många som möjligt tar vaccinet. 

Det finns fler initiativ som kan tas för att underlätta för de som arbetar att ta 

vaccin. En sådan stor framgångsfaktor för att förmå medborgare att 

vaccinera sig är att tillåta att detta sker på arbetstid oavsett om vaccineringen 

genomförs av oss själva eller av annan vårdgivare. Konsekvensen av ett 

sådant beslut är att vi tappar arbetstid vid just det tillfället men samtidigt 

kommer vi att tjäna in frånvarotid för sjukdomar som kan komma senare. 

Samtidigt ger det oss möjlighet att återgå till mer normal verksamhet 

snabbare. 

Den som drabbas av biverkningar av vaccinering, när vaccinationen har 

samband med arbetet eller arbetsförhållandena, ska anmäla detta som 

arbetsskada. I detta fall menas biverkan med ogynnsam och ej förväntad 

reaktion i samband med eller efter vaccinering samt att biverkningar och 

skador som har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön 

eller ersättning från socialförsäkringen. Biverkan som är ogynnsam och ej 

förväntans och som har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. ska 

rapporteras enigt gällande rutin Ronneby kommun.      

 

Omvärldsanalys  

Kommunerna i Blekinge har olika resonemang gällande ersättning till 

medarbetare som vaccineras för Covid -19.  

 Karlshamn och Sölvesborg: om medarbetaren blir vaccinerad på 

arbetstid får medarbetare gå ifrån med bibehållen lön. Om 

medarbetaren blir vaccinerad på fritiden så gör man det på sin fritid 

dvs. utan lön.  

 Karlskrona och Olofström: om medarbetaren blir vaccinerad på 

arbetstid får denne gå ifrån med bibehållen lön. Om medarbetaren 

blir vaccinerad på fritiden så utges timlön (tid mot tid).  
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Förslag till beslut 

1. Jag föreslå att Ronneby kommun beslutar att tillåta medarbetare gå 

ifrån med bibehållen lön för att bli vaccinering mot Covid-19. 

Uppskattad kostnad för produktionsbortfall är ca 1 120 tkr (2 000 

medarbetare á en timme vid två tillfällen). Med detta förslag kommer 

vi troligtvis få fler medarbetare som väljer att vaccinera sig vilket är 

positivt ur såväl ett samhälls-, verksamhets- och 

arbetsmiljöperspektiv. Dessutom kommer vi troligtvis att minska 

sjukfrånvaron vilket därmed leder till lägre sjuklönekostnader.  

2. Medarbetare som inte kan vacciners på ordinarie arbetstid ersättas 

med timlön för en timme. På så sätt behandlas alla medarbetare lika, 

vi får fler som vaccinerar sig samtidigt som vi minimerar antalet 

vikarie. Detta leder till ökad kostnad: uppskattningsvis 225 000 kr 

(400 medarbetare á en timme vid två tillfällen) å andra sidan främjar 

det minskad smittspridning i samhället, en lägre sjuklönekostnad då 

sjukfrånvaron tordes minska samt en lägre vikariekostnad både pga. 

lägre sjukfrånvaro men även genom att medarbetare inte lämnar 

arbetet för att bli vaccinerad.  

3. Om en ogynnsam och oväntad biverkan uppstår och vaccineringen 

har samband med arbetet eller arbetsförhållandena ska det anmälas 

som arbetsskada enligt gällande rutin.  Om en ogynnsam och oväntad 

biverkan uppstår och vaccineringen inte har samband med arbetet 

eller arbetsförhållandena ska det inte anmälas som arbetsskada.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Magnus 

Pettersson (S) och Roger Gardell (L).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

beslutar att: 

1.  Tillåta medarbetare gå ifrån med bibehållen lön för att bli 

vaccinerade mot Covid-19. 

2. Medarbetare som inte kan vacciners på ordinarie arbetstid ersätts 

med timlön för en timme. Kostnaden för detta finansieras från 

kommunstyrelsens ordförandes konto för oförutsedda utgifter.  

3. Om en ogynnsam och oväntad biverkan uppstår och vaccineringen 

har samband med arbetet eller arbetsförhållandena ska det anmälas 

som arbetsskada enligt gällande rutin.  Om en ogynnsam och oväntad 

biverkan uppstår och vaccineringen inte har samband med arbetet 

eller arbetsförhållandena ska det inte anmälas som arbetsskada.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Krisledningsnämnden beslut att: 

1. Tillåta medarbetare gå ifrån med bibehållen lön för att bli 

vaccinerade mot Covid-19. 

2. Medarbetare som inte kan vacciners på ordinarie arbetstid ersätts 

med timlön för en timme. Kostnaden för detta finansieras från 

kommunstyrelsens ordförandes konto för oförutsedda utgifter.  

3. Om en ogynnsam och oväntad biverkan uppstår och vaccineringen 

har samband med arbetet eller arbetsförhållandena ska det anmälas 

som arbetsskada enligt gällande rutin.  Om en ogynnsam och oväntad 

biverkan uppstår och vaccineringen inte har samband med arbetet 

eller arbetsförhållandena ska det inte anmälas som arbetsskada. 

________________ 

Exp: 

Personalchef, Cecilia Westlund  

Ekonomienheten 
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§ 26 Dnr 2021-000016 622 

Elevluncher fram till påsklovet 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden fattade 2021-02-23 § 19 beslut om att: 

1) Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden 2021-02-01 t o m 

2021-02-19 och som har distansundervisning erbjuds lunch till ett 

värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk och rutin, 

2) restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite 

alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera 

skolluncher till kommunens elever, 

3) 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens ordförandes konto för 

oförutsedda kostnader. 

Beslutet gäller under förutsättning att beslut tas om fortsatta distansstudier 

för elever i gymnasiet och årskurs 7-9. 

Med anledning av att beslut om distansstudier för elever i gymnasiet och 

årskurs 7-9 förlängts föreslår ordförande Roger Fredriksson (M) att 

krisledningsnämnden fattar ett nytt beslut i ärendet.  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att: 

1. Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden fram till 

påsklovet och som har distansundervisning erbjuds lunch till ett 

värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk och rutin, 

2. restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite 

alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera 

skolluncher till kommunens elever, 

3. 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden: 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(14) 
2021-03-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

1. Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden fram till 

påsklovet och som har distansundervisning erbjuds lunch till ett 

värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk och rutin, 

2. restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite 

alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera 

skolluncher till kommunens elever, 

3. 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att: 

1. Elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet under perioden fram till 

påsklovet och som har distansundervisning erbjuds lunch till ett 

värde om högst 75 kr enligt tidigare utarbetat regelverk och rutin, 

2. restauranger i Ronneby kommun som får föreläggande om vite 

alternativt beslut om vite från och med 2021-01-10 får ej leverera 

skolluncher till kommunens elever, 

3. 730 000 kronor anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören  

Utbildningsnämnden 

Ekonomienheten 

 

 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(14) 
2021-03-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2021-000163 009 

Förslag om sanktioner vid överträdelse av kommunens 
förhållningsregler för inom- och utomhusanläggningar 
till följd av den pågående pandemin 

 

Sammanfattning  

Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. Regeringen har sedan 201218 uppmanat regioner och kommuner att 

hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig 

stängd, en uppmaning som återkommande har förlängts.  

Utöver det så finns det kommunala verksamheter som omfattas av den 

tillfälliga pandemilagen som trädde i kraft den 10 januari 2021. Pandemilagen 

reglerar bland annat rättsligt bindande begränsningsåtgärder för kommunala 

sportanläggningar.   

Ronneby kommun har inom- och utomhusanläggningar som hyrs av bland 

annat idrottsföreningar. I ett led för att minska smittspridningen har Teknik-, 

fritid och kulturförvaltningen fattat beslut om förhållningsregler för 

kommunens inom- och utomhusanläggningar.1 Dessa förhållningsregler 

föreslås nu kompletteras med sanktioner för det fall att de inte följs.  

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen ansvarar för uthyrningen av 

kommunens anläggningar och vissa lokaler. Förvaltningen har sedan 

pandemins utbredning i Blekinge löpande fattat beslut om bland annat 

uthyrningsstopp och inskränkningar i uthyrningen för att minska 

smittspridningen. Samtliga beslut har fattats i enlighet med Regeringens 

uppmaning till regioner och kommuner att hålla verksamhet som allmänheten 

har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Uppmaningen gäller inte 

idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare. 

Det är kommunen som avgör vad som är en icke nödvändig verksamhet. 

Uppmaningen är förlängd till den 21 mars 2021. 

 

Kommunala sportanläggningar omfattas exempelvis redan av begränsningar 

som är rättsligt bindande, vilket följer av pandemilagen. Lagen reglerar bland 

annat att det finns begränsningar för hur många personer som samtidigt får 

vistas på en anläggning. Teknik-, fritid och kulturförvaltningen har tidigare 

fattat beslut om förhållningsregler för kommunens inom- och 

                                                 
1 Beslut fattat den 5 februari 2021, dnr TFK 2020 - 000636 



 

Krisledningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 
2021-03-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

utomhusanläggningar. Beslutet innehåller bland annat begränsningar av 

antalet personer som samtidigt får vistas på en anläggning. 

  

Idag finns det inga beslutade sanktioner för det fall att förhållningsreglerna 

inte följs. Som en del av försöket att minska smittspridningen i Ronneby 

kommun föreslås det att överträdelse av kommunens förhållningsregler för 

kommunens inom- och utomhusanläggningar leder till sanktioner enligt bilagt 

förslag.  

Förslag till beslut 

Idag finns det inga beslutade sanktioner för det fall att förhållningsreglerna 

inte följs. Som en del av försöket att minska smittspridningen i Ronneby 

kommun föreslås det att överträdelse av kommunens förhållningsregler för 

kommunens inom- och utomhusanläggningar leder till sanktioner enligt bilagt 

förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden skickar 

ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Krisledningsnämnden skickar ärendet till teknik-fritid- och kulturnämnden.  

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 28 Dnr 2021-000014 180 

Återlämnande av verksamhet 

 

Beslut 

Krisledningsnämnden återlämnar verksamheten till kommunstyrelsen och 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Utbildningsnämnden 

 


